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Regulamin udziału w wystawie fotograficznej  

"Śladami historii Bełchatowa i okolic" 

 

§ 1 Cel wystawy 

Wystawa ma na celu pokazanie historycznych obiektów, architektury, elementów przyrody czy zabytków 
w regionie, uwiecznionych na fotografiach wykonanych przez mieszkańców Bełchatowa i Powiatu 
Bełchatowskiego. Dzięki zaprezentowanym na wystawie pracom, poznamy pełne tajemnic i subtelnego 
uroku fragmenty historii zarówna Miasta Bełchatowa jak i Powiatu okolic. Organizowana wystawa jest 
zaproszeniem do podróży zarówno w czasie jak i w przestrzeni, ukazująca fragmenty historii, która nas 
otacza i buduje naszą społeczną tożsamość.  

§ 2 Organizator 

 

1. Organizatorem wystawy jest Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne (BTF). 

2. Organizator wyznacza kuratora wystawy, którym zostaje Pan Zbigniew Ptaszek - członek 

BTF . 

3. Współorganizatorem wystawy jest Muzeum Regionalne w Bełchatowie. 

  

§ 3 Uczestnicy wystawy 

1. Uczestnikiem wystawy  może być  k a ż d a  osoba pełnoletnia, posiadająca pełne 

zdolności do czynności prawnych. 

2. Autorami prac mogą być mieszkańcy Bełchatowa, Powiatu Bełchatowskiego oraz członkowie, jak 

i sympatycy Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego. 

3. Zdjęcia zgłaszane do wystawy mogą być nadsyłane wyłącznie w formie zgłoszenia 

indywidualnego drogą elektroniczną na adres: konkursbtf@wp.pl wraz z podpisanym  

i zeskanowanym dokumentem  - formularzem zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń 

Uczestników, których działania są niezgodne z niniejszym Regulaminem. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych prac zgodnych z niniejszym 

Regulaminem.
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§ 4 Zasady udziału w wystawie  

1. Każdy autor może zgłosić do wystawy maksymalnie 5 zdjęć, które ukazują mie jsca ,  

obiekty ,  p rzy rodę , eksponaty  zabyt kowe z  terenu Miast a  Bełchatowa oraz  

terenu Powiatu  Bełchatowskiego.  

Zdjęcie musi mieć formę pliku cyfrowego o dłuższym boku  minimum 2400 pikseli. 

2. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać: 

a) zdjecie/·a zgodne z celem wystawy, opisane wg. wzoru: jankowalski1.jpg, 

jankowalski2.jpg, etc 

b) wypełniony, podpisany i zeskanowany załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu - 

Formularz zgłoszeniowy 

3. Do Konkursu nie będą dopuszczone zdjęcia, których treść w jakikolwiek sposób narusza 

godność ludzką i jest sprzeczna z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami 

społecznymi. 

4. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego 

postanowienia i w sposób dobrowolny przesyła fotografie na wystawę. 

 

§ 6 Terminy 

1. Zgłoszenia należy przysłać w terminie od dnia 2 sierpnia do 15 września 2021 r. 

2. Za datę wpływu zgłoszenia na wystawę uważa się datę wpływu kompletnej dokumentacji 

przesłanej drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora. 

3. Zgłoszenia, które wpłyną na skrzynkę mailową po 15 września 2021 r., nie będą 

rozpatrywane. 

4. Planowany termin wernisażu wystawy to 22 października 2021r. 

 

 
§ 7 Prawa autorskie 

 

1. Każdy  Uczestnik, przysyłając zdjęcia na wystawę oświadcza, że  przysługują mu 

osobiste i majątkowe prawa autorskie do nadesłanej pracy, nie narusza prywatności i 

dóbr osobistych innych osób. Wyłącznie Uczestnik będzie odpowiedzialny za zgodność z 

prawem nadesłanego zdjęcia i poniesie wszelkie konsekwencje jego wykorzystania przez 

Organizatora w ramach wystawy. 

2. Z chwilą zgłoszenia do wystawy, Uczestnicy przenoszą na Organizatora wystawy całość 

praw autorskich do zdjęcia/zdjęć, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na 

wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili organizowania wystawy, a w 

szczególności: 

a) rozpowszechniania zdjęć określoną metodą i w dowolnej ilości celem promocji 

wystawy "Śladami historii Bełchatowa i okolic", w tym: techniką. drukarską., 

poligraficzną, cyfrową w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, banerów itp. 
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oraz w zakresie publicznego wykonywania, wystawienia, wyświetlania, a  także  

publicznego  udostępniania zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za 

pośrednictwem sieci Internet lub w innych mediach elektronicznych i 

nieelektronicznych; 

b) używanie i korzystanie ze zdjęcia w celach związanych z promocją Miasta 

Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego;  

c) wprowadzenia   do   pamięci   komputera   (serwera),   utrwalania,   

zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu zdjęcia na nośnikach optycznych i 

innych cyfrowych; 

d)  włączenia części lub całości zdjęcia do utworu multimedialnego lub programu 

komputerowego; 

e) wprowadzania do obrotu utrwalonego zdjęcia, w tym utrwaleń w formie plików 

komputerowych zachowanych w dowolnych formatach; 

f) jednocześnie, Uczestnik udzieli prawa do przeniesienia w całości lub części na 

dowolne podmioty praw lub obowiązków wynikających z powyższego. 

3. Uczestnik wy s t awy  nie będzie dochodził żadnych roszczeń finansowych z tytułu 

publikacji i rozpowszechniania zdjęcia/zdjęć przez Organizatora na podstawie 

podpisanego formularza zgłoszeniowego.
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§ 8 Ochrona danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że przetwarzając 

dane osobowe Uczestników wystawy fotograficznej pn. "Śladami historii Bełchatowa i okolic"; 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika wystawy fotograficznej pn. "Śladami historii 

Bełchatowa i okolic"   jest Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne   reprezentowane przez   

Prezesa Andrzeja Juchniewicza z siedzibą w Bełchatowie, ul. Żeromskiego 2/60,97-400 

Bełchatów. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną (za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (e-mail) btf24@wp.pl 

2. Dane osobowe Uczestnika wystawy podane w formularzu będą przetwarzane na podstawie zgody 

osoby - art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu promocji i uczestniczenia w wystawie 

fotograficznej pn. "Śladami historii Bełchatowa i okolic" . 

3. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niepodanie  danych  równoznaczne  

jest z brakiem możliwości uczestnictwa w wystawie fotograficznej pn. "Śladami historii 

Bełchatowa i okolic" . 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą mieć podmioty na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.  

5. Dane    osobowe    Uczestnika    wystawy    będą    przechowywane    przez    okres    wynikający 

z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej,   jednolitych   rzeczowych   wykazów   akt   oraz   instrukcji   w   sprawie   

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikowi wystawy przysługuje: 1) prawo 

dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 Rozporządzenia 2016/679) - w tym prawo 

do uzyskania kopii tych danych, 2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych (na 

podstawie art. 16 Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne, 3) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do "bycia zapomnianym") (na 

podstawie art. 17 Rozporządzenia 2016/679), 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 
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danych (na podstawie art. 18 Rozporządzenia 2016/679), 5) prawo do przenoszenia danych (na 

podstawie art. 20 Rozporządzenia 2016/679), 6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych na podstawie (art. 21 Rozporządzenia 2016/679). 

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Uczestnikowi wystawy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

9. Podane dane osobowe Uczestnika wystawy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  

profilowane. 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 
 

1. Poprzez przystąpienie do wystawy Uczestnik akceptuje warunki zawarte w niniejszym 

Regulaminie. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszystkie zdjęcia zgłoszone do wystawy pozostają w archiwum Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad przeprowadzenia wystawy w przypadku 

wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach Organizator będzie informował 

Uczestników za pośrednictwem strony internetowej: www.btf.net.pl  

 
 

Zalącznik: 

1. Formularz zgłoszeniowy 
 
 

 

 

Prezes Bełchatowskiego 

Towarzystwa Fotograficznego 

 

Andrzej Juchniewicz 

 

http://www.belchatow.pl/

